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1. Nazwa oraz adres zamawiającego. 
 
Fundacja WWF Polska 
Ul. Mahatmy Gandhiego 3 
02-645 Warszawa 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia. 
 
Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia z zastosowaniem przepisów ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), dalej zwanej 
„Pzp” w trybie przetargu niegraniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

3.1. Celem Programu INTERREG Baltic Sea Region jest wzmocnienie zintegrowanego rozwoju 
terytorialnego i współpracy na rzecz bardziej innowacyjnego, lepiej dostępnego i zrównoważonego 
Regionu Morza Bałtyckiego.  
Celem projektu Marelitt Baltic jest ograniczanie wpływu zagubionego sprzętu połowowego na stan 
środowiska Bałtyku.  
Informacje na temat projektu dostępne są również na stronie:  
http://www.wwf.pl/co_robimy/morza_oceany_glowna/sieci_widma_projekt_marelitt_baltic/ 
 
3.2. Opis przedmiotu zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie akcji w morzu polegających na poszukiwaniu, 
dokumentacji i wyławianiu zagubionych narzędzi połowowych z niemieckiej strefy Bałtyku w ramach 
projektu Marelitt Baltic.  
 
 
3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie akcji w morzu polegających na oczyszczeniu przez 
nurków 2 wraków statków na wodach niemieckich Morza Bałtyckiego oraz podwodne 
dokumentowanie przeprowadzanych akcji. 
 
Wykonawca przeprowadzi akcje podwodne oczyszczenia 2 następujących wraków statków:  
- Motorbarkasse BSH 176, głebokość: 8 m, współrzędne geograficzne:  54° 17,640'N, 13° 34,0862'E 
- Minenleg- und Räumschiff M14, głębokość: 20 m, współrzędne geograficzne: 54° 10,243'N , 13° 
59,327'E  
 
z zalegających narzędzi połowowych oraz dokona udokumentowania podwodnego przeprowadzanych 
akcji.  
Wykonawca musi posiadać certyfikat (licencję lub inny dokument) organizatora prac podwodnych i 
wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami w Niemczech w zakresie 
wykonywania prac podwodnych. 
Wykonawca jako organizator prac podwodnych zapewni do realizacji zamówienia zespół nurkowy 
składający się co najmniej z kierownika prac podwodnych i dwóch nurków oraz zapewni sprzęt 
niezbędny do usunięcia z wraków statków zalegających narzędzi połowowych oraz dokumentowania 
obrazu dna morskiego i akcji oczyszczania wraków. 
Prace podwodne będą wykonywane na głębokości do 20 m. 
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do: 
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- przeprowadzenia podwodnych akcji oczyszczania 2 wraków z zalegających sieci rybackich we 
wskazanych lokalizacjach na wodach niemieckich 
- uzgodnienia z Zamawiającym sposobu oczyszczania wraków z sieci rybackich 
- dokumentacji fotograficznej i filmowej podwodnych akcji 
- dokumentowania wszelkich wyłowionych z morza narzędzi połowowych oraz innych odpadów 
zgodnie z wymogami arkusza monitoringowego stanowiącego Załącznik nr 3 do wzoru umowy oraz 
przekazania dokumentacji Zamawiającemu; 
- przedstawienia raportów pisemnych z każdej akcji, zawierających informację o: liczbie członków 
załogi, dacie i godzinie rozpoczęcia akcji, dacie i godzinie zakończenia akcji, warunkach pogodowych, 
dacie i godzinie wydania/wybrania zestawu połowowego, ilości wybranych zestawów połowowych, 
długości wybranych sieci, wadze i typie wyłowionego sprzętu, innych obserwacjach; 
- utylizacji wyłowionego sprzętu połowowego oraz innych wyłowionych odpadów zgodnie ze 
wskazówkami Zamawiającego oraz dostarczenia do Zamawiającego potwierdzenia utylizacji. 
- udziału w spotkaniach projektu Marelitt Baltic poświęconych tematowi technik wyławiania sieci z 
wraków statków (przy czym koszty podróży i zakwaterowania będą refinansowane osobno przez 
Zamawiającego, poza tym zamówieniem). 
 

Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:  

90720000-0 Ochrona środowiska 
90721700-4 Ochrona gatunków zagrożonych 
73112000-0 Usługi badań morskich 
98363000-5 Usługi nurkowe 
98361000-1 Usługi związane z wodami morskimi 
 
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1579) i ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 
r. kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 38021).  
 
Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp – nie dotyczy 
 
4. Termin wykonania zamówienia. 

Zamówienie realizowane będzie w okresie luty  – listopad 2018 r.  

                                                                         
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.  

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
a) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp (pkt 

5.4. SIWZ); 
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w 

ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 
 

5.2. Warunki udziału w postępowaniu. 
5.2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu, dotyczące: 
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,  
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,  
c) zdolności technicznej lub zawodowej 
 określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 

 
5.2.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  
5.2.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
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albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

5.2.4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie  
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
 

5.3. Określenie warunków udziału w postępowaniu. 
5.3.1. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 

5.2.1. lit. a) SIWZ. 
5.3.2. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 

5.2.1. lit. b) SIWZ.  
5.3.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o 

którym mowa w pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że: 
 

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie brał udział w co najmniej 
1 projekcie polegającym na oczyszczeniu wraków statków z zalegających sieci 
rybackich.  

b) dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi przez wykonawcę do 
realizacji zamówienia publicznego – zespołem nurkowym składającym się co 
najmniej z: 
- kierownika prac podwodnych - posiadającego doświadczenie w prowadzeniu 
akcji podwodnych na niemieckich wodach Morza Bałtyckiego; 
- dwóch nurków - posiadających doświadczenie w wykonywaniu akcji 
podwodnych na niemieckich wodach Morza Bałtyckiego; 

 
5.3.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

5.3.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

5.3.6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają 
na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu 
oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Pzp. 

5.3.7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą 
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów 
nie ponosi winy. 

5.3.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub 
finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 5.3.4. SIWZ, nie potwierdzają 
spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca 
w terminie określonym przez zamawiającego: 
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 

jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 
5.3.3. SIWZ. 



 

5 
 

5.3.9. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać 
dokumentów, które określają w szczególności: 
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane 
zdolności dotyczą. 

5.3.10. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji 
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w 
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.2. ppkt 1-3 
SIWZ. 

5.3.11 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w 
jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza 
informacje o tych podmiotach w oświadczeniach o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (odpowiednio 
Załącznik nr 2 i nr 3 do SIWZ). 

5.4. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 

wykazał braku podstaw wykluczenia; 
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 

przestępstwo: 
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, 

art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 
karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 

c) skarbowe, 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 5.4. ppkt 2) SIWZ;  

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 
tych należności; 

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub 
nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 
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6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia 
lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy 
zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w 
przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie 
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 
wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 
dowodowych; 

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 
kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne; 

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 
184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej 

określonego w pkt 5.3.3. SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy: 
a) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na 
rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te 
usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi  
były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wzór 
dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 4 do SIWZ).  

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego  
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami (wzór dokumentu zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ. 

6.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 
zamawiający żąda następujących dokumentów: 

1) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego 
wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności 
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wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w 
sprawie spłat tych należności (wzór dokumentu zawarty jest w załączniku nr 6 do 
SIWZ); 

2) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór dokumentu 
zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ); 

3) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 716) (wzór dokumentu zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ), 

4) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej co inny wykonawca, który złożył odrębną ofertę; w przypadku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z 
oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. (wzór dokumentu 
zawarty jest w załączniku nr 7 do SIWZ), 

6.3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 
internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 
ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 
7 do SIWZ. 

6.4. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 
1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki 
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 
wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego 
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 
zakazu.  

6.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 
art. 24 ust. 8 Pzp. 
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6.6. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 6.2. ppkt 
1-3 SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca 
polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp. 

7. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty. 

7.1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia i dokumenty 
stanowiące  potwierdzenie, że: 

a) spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

b) nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.  

7.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się 
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych 
podmiotach w oświadczeniach o których mowa w punkcie 7.1 powyżej. 

7.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia 
wskazane w pkt 7.1. powyżej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

7.4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia 
z postępowania, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego 
wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1114 z późn.zm). 

7.5. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

7.6. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić 
wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, 
na rzecz którego usługi były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym 
zakresie. 

7.7. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o 
których mowa w § 5 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 
wykonawcy z udziału w postępowaniu) i § 7 (składanych w celu potwierdzenia braku 
podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których 
mowa w pkt 6.7. SIWZ) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich 
ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 
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1126) - dalej zwanego „rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.”,  w 
formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i 
bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane 
przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.  

7.8. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
w § 5 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z 
udziału w postępowaniu) i § 7 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę 
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w pkt 
6.7. SIWZ) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., które znajdują się w 
posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 
przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, zamawiający w celu 
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, korzysta z 
posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

7.9. W przypadku, o którym mowa w pkt 7.8. SIWZ zamawiający może żądać od wykonawcy 
przedstawienia tłumaczenia na język polski lub język angielski wskazanych przez 
wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. 

7.10. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 
dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 
wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące podwykonawców, 
składane są w oryginale. 

7.11. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., 
inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 7.12. SIWZ, składane są w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

7.12. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą.  

7.13. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 
elektronicznej. 

7.14. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., 
innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna 
lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

7.15. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski lub angielski.  

7.16. Jeżeli wykonawca nie złoży, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów 
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, 
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zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania 
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia 
lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

7.17. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe 
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 
chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 

7.18. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia - wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu 
i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

7.19. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 
udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w 
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 
dokumentów. 

8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami. 

8.1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z 
wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm. ), 
osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030,). 

8.2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda 
ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

8.3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 

Izabela Dobrowolska (sprawy finansowo-administracyjne), idobrowolska@wwf.pl  

Marta Kalinowska (sprawy merytoryczne dotyczące projektu i zamówienia) 
mkalinowska@wwf.pl  

8.4. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem 
telefonu. 

9. Postanowienia dotyczące wadium. 
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Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

10. Termin związania ofertą. 

10.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert. 

10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem 
terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

10.3. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie 
wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą. 

11. Opis sposobu przygotowywania ofert.  

11.1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie 
dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. 

11.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i języku angielskim. 
Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w 
języku angielskim.  

11.3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

11.4. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 

11.5. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.   

11.6. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo. 

11.7. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  

11.8. Zawartość oferty: 

-  formularz oferty, sporządzony na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, 

-  oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu 
wykluczenia z postępowania, sporządzone na wzorach stanowiących odpowiednio 
Załączniki nr  2, 3 i 6 do SIWZ, 

-  wykaz wykonanych usług sporządzony na wzorze stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ 
wraz z referencjami, 

-  wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia sporządzony na wzorze 
stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ,  

- wykaz personelu na potrzeby kryterium oceny ofert sporządzony na wzorze stanowiącym 
Załącznik nr 5A do SIWZ. 
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- pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać 
przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do 
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do zawarcia umowy albo do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być 
załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, 

- dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona 
za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych 
dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w 
szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 
poz. 1114 oraz 2016 poz. 352), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile 
prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą, 

- zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy). 

11.9. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez wykonawcę w 
ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie 
dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz 
podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.  

11.10. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się 
przed upływem terminu otwarcia ofert. 

11.12. Zaleca się, aby wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.  

11.13. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.  

11.14. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób 
zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub 
inne opakowanie musi zawierać oznaczenie: 

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na „Świadczenie usług poszukiwania, 
wyławiania i dokumentowania zagubionych sieci rybackich w niemieckiej strefie 
Morza Bałtyckiego”. 
 Oznaczenie sprawy: 01/01/18/MK/ID. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia 
ofert. 

11.15. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 
ofertę.  

11.16. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę 
wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej 
kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 

Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na 
„Świadczenie usług poszukiwania, wyławiania i dokumentowania zagubionych 
sieci rybackich w niemieckiej strefie Morza Bałtyckiego”. Oznaczenie sprawy: 
01/01/18/MK/ID. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 



 

13 
 

Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy, 
treść oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób 
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.  

11.17. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, 
określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w 
zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 
Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na „Świadczenie 
usług poszukiwania, wyławiania i dokumentowania zagubionych sieci rybackich w 
niemieckiej strefie Morza Bałtyckiego”. Oznaczenie sprawy: 01/01/18/MK/ID. Nie 
otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 

 
Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis 
wykonawcy. 

11.18. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w 
terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca oznacza informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie 
udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także 
informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 
warunków płatności zawartych w jego ofercie. 

11.19. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

12.1. Miejsce i termin składania ofert:  

a) miejsce składania ofert Siedziba Fundacji WWF Polska, ul. M.Gandhiego 3, 02-645, 
Warszawa, sekretariat 

b) termin składania ofert: do dnia 12 lutego 2018 r., do godz. 12.00 

12.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

a) miejsce otwarcia ofert: Siedziba Fundacji WWF Polska, ul. M.Gandhiego 3, 02-645, 
Warszawa, sala konferencyjna 

  

b) termin otwarcia ofert: w dniu 12 lutego 2018 r., o godz. 13.00 

12.3. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji. Koperta lub inne 
opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem według 
kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia.  

12.4. Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, 
podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.  
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12.5. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na 
stronie internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach. 

12.6. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz 
zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

14. Opis sposobu obliczenia ceny.  

Opis sposobu obliczania ceny: 
1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w Euro. Cena ryczałtowa winna obejmować pełny 

zakres opisu przedmiotu zamówienia. Ustalona w ten sposób cena ma charakter stały i niezmienny 
niezależnie od rozmiarów prac i kosztów ponoszonych przez Wykonawcę podczas realizacji 
umowy. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

2.  Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określone zostały we wzorze 
umowy w sprawie zamówienia publicznego – Załącznik Nr 8 do SIWZ. 

3. Zamawiający poprawi omyłki stosownie do treści  art. 87 ust. 2 ustawy p.z.p. 

 

15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 
 

l.p. 
 

Kryterium 
Znaczenie 

procentowe 
kryterium 

Maksymalna ilość punktów 
jakie może otrzymać oferta 

za dane kryterium 

1) Cena ( C )  40 %           40 punktów 

2) Doświadczenie personelu Wykonawcy (D)  60 %           60 punktów 

2. Zasady oceny kryterium "Cena" (C). 

Ocena punktowa (z uwzględnieniem wagi kryterium) w kryterium: całkowita cena brutto zostanie 
dokonana:  

W przypadku tego kryterium, oferta najtańsza brutto spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 40 pkt, 
oferty droższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów (według wzoru: 40 punktów x najniższa cena 
brutto spośród ofert nieodrzuconych/cena brutto badanej oferty). 

3. Zasady oceny kryterium „Doświadczenie personelu Wykonawcy” (D) 

Kryterium doświadczenie będzie rozpatrywane na podstawie doświadczenia poszczególnych 
wskazanych poniżej członków personelu Wykonawcy, wg zasad opisanych poniżej. Doświadczenie 
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będzie oceniane na podstawie Załącznika nr 5A do SIWZ - Wykazu personelu na potrzeby kryterium 
oceny ofert.  

Doświadczenie personelu: 
 

 Podkryterium Liczba punktów 
1. Doświadczenie nurka I w projektach usuwania 

zagubionych narzędzi połowowych z wraków statków 
określone poprzez liczbę projektów, w których 
uczestniczył  

Max. 20 pkt 

 1 projekt 5 pkt 
 2-projekty 10 pkt 
 3 projekty i więcej 20 pkt 
2. Doświadczenie nurka II w projektach usuwania 

zagubionych narzędzi połowowych z wraków statków 
określone poprzez liczbę projektów, w których 
uczestniczył   

Max. 20 pkt 

 1 projekt 5 pkt 
 2 projekty 10 pkt 
 3 projekty i więcej 20 pkt 
3. Doświadczenie kierownika prac podwodnych w 

prowadzeniu akcji podwodnych usuwania zagubionych 
narzędzi połowowych z wraków statków określone 
poprzez liczbę projektów, w których uczestniczył  

Max. 20 pkt 

 1 projekt 5 pkt 
 2 projekty 10 pkt 
 3 projekty i więcej 20 pkt 

 
Punkty za poszczególne podkryteria będą sumowane (D). 
 
4. Całkowita liczba punktów określona zostanie na podstawie wzoru:  C+D 
5. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert 

uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. 
6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród 
tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o 
takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

 

16. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę wybrano 
jako najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy składa: 

a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, 

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

18. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
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Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. 

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia. 

1) Z uwagi na fakt, iż WWF Polska nie jest zamawiającym w rozumieniu ustawy Prawo 
zamówień publicznych wykonawcom nie przysługuje odwołanie o którym mowa w art. 180 i 
następnych Pzp. 

2) Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ, czynności podjętych przez Zamawiającego w 
toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do 
której jest obowiązany na podstawie niniejszego regulaminu, wykonawca może wnieść 
skargę. 

3) Skargę wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jej wniesienia. Skargę uważa się za 
wniesioną z chwilą, gdy dotarła ona do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się 
z jej treścią.   

4) Do czasu rozstrzygnięcia skargi Zamawiający nie może zawrzeć umowy.  
5) Zamawiający rozstrzyga złożoną skargę w terminie 5 dni od daty jej wniesienia. 

20. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. 

21. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny.  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

22. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
zamawiającym a wykonawcą.  

Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszej 
specyfikacji dokonywane będą w Euro . 

23. Adres strony internetowej zamawiającego. 

www.wwf.pl 

24. Informacja o zastosowaniu aukcji elektronicznej. 

      Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  
 

26. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp. 

Nie dotyczy. 

27. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

28. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy. 
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Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy. Zmiany umowy mogą nastąpić w szczególności w 
następujących zakresach i sytuacjach (poniższy katalog nie wyczerpuje wszystkich możliwości): 

1. W zakresie całej treści umowy – w sytuacji wystąpienia siły wyższej; 

2. W zakresie harmonogramu realizacji działań, kolejności działań, terminów działań, sposobu 
rozliczenia wynagrodzenia  - w sytuacji gdy będzie to korzystne dla projektu lub konieczne z 
powodów niezawinionych przez Wykonawcę; 

3. W sytuacji gdy zmiana umowy nie jest istotna; 

4. W sytuacji wystąpienia przesłanek wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 1)-6) ustawy Pzp; 

5. W sytuacji opóźnienia w zawarciu umowy (ze względu na opóźnienie w przetargu) – mogą 
ulec zmianie w tym przedłużeniu terminy realizacji zamówienia w danym roku 
kalendarzowym. 

Zmiany będą wprowadzane aneksem do umowy z Wykonawcą po przeprowadzeniu stosownych 
negocjacji. 

30. Podwykonawstwo. 

Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający nie dokonuje 
zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części 
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania firm 
podwykonawców. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone we wzorze 
umowy. 
 

31. Niżej wymienione załączniki do SIWZ stanowią jej treść: 

1) Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty, 

2) Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków 

3) Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z 
postępowania,  

4) Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór wykazu wykonanych przez Wykonawcę usług, 

5) Załącznik nr 5 do SIWZ -  Wzór wykazu osób, 

6) Załącznik 5a do SIWZ – Wzór wykazu personelu na potrzeby kryterium oceny ofert, 

7) Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór oświadczenia w zakresie, o którym mowa w pkt 6 ust. 6.2. 
ppkt 1) - 3) SIWZ, 

8)   Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej,  

9)   Załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór umowy  
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Załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 na „Świadczenie usług poszukiwania, wyławiania i dokumentowania zagubionych sieci rybackich w 
niemieckiej strefie Morza Bałtyckiego” 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego          01/01/18/MK/ID 
 
 

 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
 
FUNDACJA WWF POLSKA 

 
2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:        

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

   
   
 
 
3.  OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  
 

Imię i nazwisko  
Adres  
Nr telefonu  
Nr faksu  
Adres e-mail  
 
 
4.  Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, akceptuję ją w pełni bez 
zastrzeżeń i ograniczeń, zapoznałem się szczegółowo z warunkami wykonania zamówienia i 
posiadam niezbędne mi dane do złożenia oferty. 

2) gwarantuję wykonanie zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej 
modyfikacji,  

3) cena mojej (naszej) oferty za realizację zamówienia wynosi  

  ..............................................EURO brutto (w tym VAT) 

(słownie brutto: ................................................................................................ EURO)  
4) pozostaję związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert.  
5) akceptuję(my) bez zastrzeżeń projekt umowy stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ, 
6) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę  zobowiązuję(my)  się 

zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego  
7) informujemy, że: 

- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego* 

                                                           
1 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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-  wybór oferty będzie** prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego    
w odniesieniu do następujących towarów lub usług: 
……………………………………………………………………………………………….. 
nazwa (rodzaj) towaru, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania 
 
Wartość towarów lub usług powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to 
………………………………………………………………………………………….zł netto* 
 

8) składam(y) niniejszą ofertę  [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia]2,  

9) nie uczestniczę(my) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie 
niniejszego zamówienia, 

10) oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:  

 
l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie  

(wyrażone cyfrą)  

od do 

   

   

 
11) [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / 

następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]3:  
 

l.p. Nazwa części zamówienia, firmy podwykonawców (o ile są znane) 

 

 

 
5. Podpis(y): 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(

ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ó

w)  

Miejscowość 
i  data 

 

                                                           
2 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
3 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
*niepotrzebne skreślić 
** dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, t.j. w 
przypadku: 
- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 
- mechanizmu odwróconego obciążenia, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, 
- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych 
podatku VAT. 
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Wykonawcy(ów)  
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych   

 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług 

poszukiwania, wyławiania i dokumentowania zagubionych sieci rybackich w niemieckiej strefie Morza 

Bałtyckiego” oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

W imieniu Wykonawcy: ……………..4, oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu 

określone przez Zamawiającego w 

…………..…………………………………………………..………………………………………….. (należy 

wskazać właściwe punkty SIWZ, w których określono warunki udziału w postępowaniu spełniane 

przez (danego) Wykonawcę). 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

………………………………………… 

(podpis) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW5:  

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

Zamawiającego w ………………………………………………………...……….. (należy wskazać 

właściwe punkty SIWZ, w których określono warunki udziału w postępowaniu, spełniane przez 

podmiot, którego oświadczenie dotyczy), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

……………………………………………………………………………………………….…. 

                                                           
4 Należy podać nazwę Wykonawcy. 
5 W przypadku polegania na zasobach kilku podmiotów, „Informację w Związku z Poleganiem na Zasobach 
Innych Podmiotów” należy powielić i wypełnić w odniesieniu do każdego z tych podmiotów.  
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..……………………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………...,  

w następującym zakresie: ………………………………………………………………..…… 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………  

 

(należy wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych  

 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług 

poszukiwania, wyławiania i dokumentowania zagubionych sieci rybackich w niemieckiej strefie Morza 

Bałtyckiego” oświadczam, co następuje:  

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

W imieniu Wykonawcy …………….6, oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z 

postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

 

………………………………………… 

(podpis) 

 

W imieniu Wykonawcy ……………. 7, oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy 

wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy u.p.z.p. (podać mającą zastosowanie 

podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w 

związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 

naprawcze: …………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………..…….……………...........

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………..… 

 

                                                           
6 Należy podać nazwę Wykonawcy.  
7 Należy podać nazwę Wykonawcy.  
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…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

………………………………………… 

(podpis) 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA8: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, na którego zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… 

(należy podać pełną nazwę/firmę, adres) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

………………………………………… 

(podpis) 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA9: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą: 

……………………………………………………………………..….…… (należy podać pełną nazwę/firmę, 

adres) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

………………………………………… 

(podpis) 

 

                                                           
8 W przypadku polegania na zasobach kilku podmiotów, „Informację Dotyczącą Podmiotu, Na Którego Zasoby 
Powołuje Się Wykonawca” należy powielić i wypełnić w odniesieniu do każdego z tych podmiotów. 
9 W przypadku kilku podwykonawców „Informację Dotyczącą Podwykonawcy Niebędącego Podmiotem, Na 
Którego Zasoby Powołuje Się Wykonawca” należy powielić i wypełnić w odniesieniu do każdego z tych 
podwykonawców.  
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Załącznik nr 4 - Wzór wykazu wykonanych przez Wykonawcę usług.   

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  
 
01/01/18/MK/ID 

 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
 
FUNDACJA WWF Polska 
 
WYKONAWCA: 

L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

   
   

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert  /a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy, to w tym okresie/ 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: wykonałem (wykonaliśmy) następujące usługi: 

 

   L.p. 
Rodzaj 
usługi  

Wartość 
usługi 

brutto [PLN] 

Przedmiot usługi z krótkim 
opisem   

Data  
Wykonania 

usługi  
(miesiąc / rok) 

Podmiot na rzecz, 
którego usługi były  
wykonane 

  1  
 

    

  2  
 

    

  
itd. 

 
 

    

 
UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dowody określające czy te usługi zostały 
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 
dokumenty.  
 
PODPIS(Y): 

L.p 
Nazwa(y)  

Wykonawcy(ó
w) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób)  

upoważnionej(ych)  
do podpisania niniejszej 

oferty  
w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
 upoważnionej(ych) do 

podpisania  
niniejszej oferty w imieniu  

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów

) 

Miejscowo
ść 

      i  data 
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Załącznik nr 5 - Wzór wykazu osób   

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  01/01/18/MK/ID 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
 
FUNDACJA WWF Polska 
 
WYKONAWCA: 
 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
   
   

 
 

WYKAZ OSÓB, 
            SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
Niniejszym składam wykaz na potwierdzenie warunku, że dysponuję lub będę dysponował 
odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia  

 

Lp. 
Imię i nazwisko osoby 

Kierownik prac podwodnych, 
Nurek I i Nurek II  

Kwalifikacje 
zawodowe  

 
 

Doświadczenie, 
 

(należy podać 
doświadczenie w 

sposób 
umożliwiający 
weryfikację lat 
doświadczenia, 

wykonywanych w 
tym czasie 

funkcji/czynności; 
okresy 

doświadczenia 
powinny być 
podawane w 
konkretnych 

miesiącach i latach 
rozpoczęcia 

doświadczenia i 
konkretnych 

miesiącach i latach 
zakończenia 

doświadczenia, 
rodzaj akcji 

podwodnych, na 
jakich wodach)  

Informacja 
o podstawie do 
dysponowania 

osobą 

1. 
 
 
 

   

2.     

3.     
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Itd.  

 

 
  

 
 
 
Kwalifikacja zawodowe, doświadczenie oraz wykształcenie danych osób, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, wykazane w tabeli powyżej, powinno być opisane w sposób umożliwiający 
Zamawiającemu ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5.3.3. SIWZ. 
  
                 
PODPIS(Y): 

L.p 
Nazwa(y)  

Wykonawcy(ó
w) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób)  

upoważnionej(ych)  
do podpisania niniejszej 

oferty  
w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
 upoważnionej(ych) do 

podpisania  
niniejszej oferty w imieniu  

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów

) 

Miejscowość 
      i  data 
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Załącznik nr 5a - Wzór wykazu personelu na potrzeby kryterium oceny ofert. 

   

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  01/01/18/MK/ID 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
 
FUNDACJA WWF Polska 
 
WYKONAWCA: 
 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
   
   

 
 

WYKAZ PERSONELU, 
            SKIEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA.  

NA POTRZEBY KRYTERIUM OCENY OFERT   
Niniejszym składam wykaz w zakresie oceny ofert, potwierdzający że osoby którymi Wykonawca 
dysponuje lub będzie dysponował posiadają następujące doświadczenie:   

 

Lp. 

Imię i nazwisko osoby  
Kierownik prac podwodnych / 

Nurek I / 
Nurek II  

Doświadczenie, 
 

(należy podać doświadczenie w sposób umożliwiający 
przyznanie punktów w kryterium doświadczenie,   

weryfikację lat doświadczenia, wykonywanych w tym 
czasie funkcji/czynności; okresy doświadczenia 

powinny być podawane w konkretnych miesiącach i 
latach rozpoczęcia doświadczenia i konkretnych 
miesiącach i latach zakończenia doświadczenia)  

 

  

 
Dla doświadczenia nurka I w projektach usuwania 
zagubionych narzędzi połowowych z wraków statków 
określone poprzez liczbę projektów, w których uczestniczył  
………………………………………….. 
 

  

  

Dla doświadczenia nurka II w projektach usuwania 
zagubionych narzędzi połowowych z wraków statków 
określone poprzez liczbę projektów, w których uczestniczył 
…………………………….. 

  

 

Dla doświadczenia Kierownika prac podwodnych  w 
prowadzeniu akcji podwodnych usuwania zagubionych 
narzędzi połowowych z wraków statków określone 
poprzez liczbę projektów, w których uczestniczył  

……………………………….. 

 
UWAGA: 
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Kwalifikacja zawodowe, doświadczenie oraz wykształcenie danych osób, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, wykazane w tabeli powyżej, powinno być opisane w sposób umożliwiający 
Zamawiającemu przyznanie punktów w kryterium Doświadczenie personelu Wykonawcy określonym 
w pkt 15.3 SIWZ. 
  
PODPIS(Y): 

L.p 
Nazwa(y)  

Wykonawcy(ó
w) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób)  

upoważnionej(ych)  
do podpisania niniejszej 

oferty  
w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
 upoważnionej(ych) do 

podpisania  
niniejszej oferty w imieniu  

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów

) 

Miejscowość 
      i  data 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  01/01/18/MK/ID 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
 
FUNDACJA WWF POLSKA 
 
WYKONAWCA: 
 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
   
   
 

OŚWIADCZENIE 

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA W ZAKRESIE OKREŚLONYM W PKT 6 UST. 6.2 PPKT 
1)-3) SIWZ 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
na: „Świadczenie usług poszukiwania, wyławiania i dokumentowania zagubionych sieci rybackich w 
niemieckiej strefie Morza Bałtyckiego” oświadczam, że: 
 

a) wobec mnie został/ nie został* wydany prawomocny wyrok sądu lub ostateczna decyzja 

administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, 

W przypadku, gdy wobec wykonawcy wydany został prawomocny wyrok sądu lub ostateczna decyzja 
administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, Zamawiający żąda przedłożenia dokumentów potwierdzających dokonanie płatności 
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności. 

b) wobec mnie nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia 
publiczne, 

c) nie zalegam z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).  

 

*należy skreślić wyraz, który nie dotyczy Wykonawcy 

PODPIS(Y): 

L.p 
Nazwa(y)  

Wykonawcy(ó
w) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób)  

upoważnionej(ych)  
do podpisania niniejszej 

oferty  
w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
 upoważnionej(ych) do 

podpisania  
niniejszej oferty w imieniu  

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów

) 

Miejscowość 
      i  data 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 
 

OŚWIADCZENIE 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184, 
1618 i 1634) 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 
 
„Świadczenie usług poszukiwania, wyławiania i dokumentowania zagubionych sieci rybackich 
w niemieckiej strefie Morza Bałtyckiego” 
 
Niniejszym oświadczam, że należę/ nie należę (niepotrzebne skreślić) do tej samej grupy kapitałowej 
z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w niniejszym postępowaniu. 
 

Wykaz wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty 
 
 
 
 
 l.p. 

                                   
                                             Wskazanie wykonawcy 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 

 
W załączeniu dowody wskazujące, że istniejące między wykonawcami należącymi do tej samej grupy 
kapitałowej, powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w postepowaniu o 
udzielenie zamówienia. 
PODPIS(Y): 

L.p 
Nazwa(y)  

Wykonawcy(ó
w) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób)  

upoważnionej(ych)  
do podpisania niniejszej 

oferty  
w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
 upoważnionej(ych) do 

podpisania  
niniejszej oferty w imieniu  

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów

) 

Miejscowość 
      i  data 

 
 

    

 
 

    

 
UWAGA! 
Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie 
internetowej, informacji z otwarcia ofert zawierającej nazwy i adresy wykonawców, którzy 
złożyli oferty. 
Oświadczenie złożone jednocześnie z ofertą nie będzie brane pod uwagę. 
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 Załącznik nr 8 – wzór umowy  
UMOWA NR …………………. 

 
 

zawarta w dniu ………….. 2018 r., w Warszawie pomiędzy: 
 
Fundacją WWF Polska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ul. Mahatmy Gandhiego 3, 02-645 
Warszawa, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla 
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000160673, NIP nr 
521-32-41-055, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 
 
…………………….. - …………………….. 
 
…………………….. - …………………….. 
 
a 
  
……………………. z siedzibą w ………….., przy ul. …………………….., ……………., zarejestrowaną 
w/wpisanym do ………………………………….., NIP nr ………………, zwanym dalej Wykonawcą, 
reprezentowanym przez: 
 
…………………….. - …………………….. 
 
…………………….. - …………………….. 
 
 
 
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o 
następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot Umowy 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego 

usług szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy (zwanych w dalszej części 
Umowy „Usługami”), tj. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania na 
„Świadczenie usług poszukiwania, wyławiania i dokumentowania zagubionych sieci rybackich w 
niemieckiej strefie Morza Bałtyckiego. 

2. W przypadku niezrealizowania przez Wykonawcę w całości zobowiązania o którym mowa w ust. 
1 powyżej, Wykonawca przygotuje na piśmie i przekaże Zamawiającemu szczegółowy opis 
prowadzonych akcji zawierający: opis przebiegu każdego dnia akcji wraz z opisem obszaru 
poszukiwań oraz wyjaśnieniem przyczyn niezrealizowania zobowiązania, o którym mowa w ust. 1 
powyżej.  

 
§ 2 

Sposób wykonania Usługi 
1. Wykonawca nie może powierzyć wykonywania Usług innym osobom i firmom, poza nurkami oraz 

pracownikami zatrudnionymi na pokładzie łodzi nurków bez wcześniejszej pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

2. Opis techniczny łodzi nurków stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.  
3. Wykonawca zobowiązuje się na czas wykonywania Usługi wykorzystywać materiały promocyjne 

dostarczone przez Zamawiającego zgodnie z przekazanymi instrukcjami. 
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Usługi z należytą starannością, rzetelnością, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa a także najlepszą wiedzą. 
5. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń i instrukcji Zamawiającego i jego 

przedstawicieli, z wyłączeniem instrukcji i poleceń dotyczących bezpieczeństwa pracy i 
technicznych środków niezbędnych do wykonania Usług. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 
szczególności przepisami w zakresie prowadzenia prac podwodnych, jak również przestrzegać 
przepisów BHP. Wykonawca musi posiadać certyfikat (licencję lub inny dokument) 
potwierdzający uprawnienie Wykonawcy do pełnienia funkcji organizatora prac podwodnych 
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zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu przedmiotowego certyfikatu przed rozpoczęciem realizacji Usługi. 

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w aspekcie zdarzeń losowych mających miejsce na 
łodzi jak i na nabrzeżu podczas wykonywania usługi przez Wykonawcę. 

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia wykorzystywanego przez 
Wykonawcę do realizacji usługi sprzętu.  

9. Wykonawca będzie wykonywał Usługę na obszarze wskazanym przez Zamawiającego.  
10. Wykonawca oświadcza, że posiada wszystkie niezbędne pozwolenia umożliwiające realizację 

Usługi. 
11. Wykonawca oświadcza, że łódź, przy pomocy której Usługa będzie realizowana jest sprawna 

technicznie i posiada wszystkie niezbędne pozwolenia.  
12. Wykonawca oświadcza, że łódź spełnia warunki techniczne niezbędne do wykorzystania jej do 

przeprowadzenia akcji mających na celu wyławianie zalegających narzędzi połowowych.  
13. Wykonawca deklaruje pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i pracowników jak i za 

przestrzeganie przepisów BHP podczas realizacji Usługi.  
14. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przed wypłynięciem w morze poinformować 

Zamawiającego o terminie wypłynięcia, planowanym czasie wykonywania Usługi, liczbie 
zamustrowanych członków załogi i dokładnej lokalizacji akcji.  

15. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przed daną akcją uzyskać zgodę Zamawiającego na 
rozpoczęcie tej akcji. 

16. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo i niezwłocznie po zakończeniu akcji poinformować o 
tym fakcie odpowiednie służby oraz Zamawiającego.  

17. Lokalizacje poszczególnych akcji będą określane przez Zamawiającego. 
18. Każdorazowo Zamawiający zostanie powiadomiony przez Wykonawcę za pomocą wiadomości 

SMS o wyjściu z portu oraz o powrocie z akcji. 
19. Informacje o których mowa w ust. 15 i 16 powyżej przekazywane będą Zamawiającemu poprzez 

wiadomości tekstowe.  
20. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić dokumentację fotograficzną podczas akcji obejmującą 

m.in. fotodokumentację wszystkich wyłowionych z morza narzędzi połowowych. Wykonawca 
zobowiązuje się także do prowadzenia dokumentacji filmowej z podwodnych akcji.   

21. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy przekazuje 
prawa autorskie oraz prawa zależne do dokumentacji fotograficznej i filmowej, o której mowa w 
ust. 20 powyżej na Zamawiającego. Przejście autorskich praw majątkowych na Zamawiającego   
następuje z dniem przekazania Zamawiającemu konkretnego dzieła/utworu/opracowania. Z tym 
też dniem przechodzi na Zamawiającego własność egzemplarzy dzieła/utworu/opracowania. 
Wraz z przeniesieniem całości autorskich praw majątkowych na Zamawiającego, Wykonawca 
przenosi prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich. Wykonawca udziela tym 
samym Zamawiającemu nieodwołalnego zezwolenia na nieograniczone wykonanie zależnego 
prawa autorskiego do poszczególnych dzieł/utworów/opracowań (kontynuacja lub wykorzystanie 
przez osoby trzecie), korzystania z nich i rozporządzania oraz do dokonywania w nich zmian, we 
wszelkich dopuszczalnych przez prawo polach eksploatacji a w szczególności: 
1) utrwalania i zwielokrotniania całości lub części dzieła techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzenie do pamięci komputera; 
2) publikacja dzieła lub jego części; 
3) publiczne prezentowanie dzieła lub jego części; 
4) udostępnianie osobom trzecim, dokonywanie przez nich zmian, adaptacji, opracowań; 
5) realizacja według dzieła i jego zmian; 
6) wykorzystanie poszczególnych elementów lub całości dzieła, jego zmian, adaptacji. 
Zamawiający uprawniony jest do przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz praw 
zależnych wynikających z niniejszej Umowy na inny podmiot bez żadnych ograniczeń 
terytorialnych ani jakichkolwiek innych, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.  

22. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić rejestr w formie przedstawionej w Załączniku nr 3 do 
niniejszej Umowy obejmujący: datę wyłowienia narzędzia połowowego, współrzędne wyłowienia, 
parametry techniczne wyłowionego sprzętu, wagę ryb znalezionych w wyłowionym sprzęcie, 
gatunki ryb i innych organizmów znalezionych w wyłowionym sprzęcie. 

23. Wykonawca zobowiązuje się przekazać wyłowiony sprzęt połowowy odpowiednim służbom 
zgodnie z podanymi przez Zleceniodawcę przed każdą akcją wytycznymi.   

24. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przy przekazaniu sprzętu połowowego uzyskać od 
jednostki, której sprzęt przekazuje oświadczenie, że sprzęt ten został przekazany. 
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25. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 24 powyżej powinno zawierać informację o mokrej i suchej 
masie przekazanych narzędzi połowowych.  

26. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przekazać w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni  
wymienione w punkcie powyżej oświadczenia Zamawiającemu lub wskazanemu przez 
Zamawiającego podmiotowi. 

27. Dokumentacja faktograficzna, o której mowa w ust. 20 powyżej będzie przekazywana 
Zamawiającemu na bieżąco/w cyklach miesięcznych wraz z fakturą za dany miesiąc.   

28. Wykonawca – w przypadku łodzi o długości powyżej 12 metrów - wyraża zgodę na 
przekazywanie Zamawiającemu  przez Centrum Monitorowania Rybołówstwem graficznych 
informacji obrazujących trasy kutra podczas wykonywania akcji objętych niniejszą Umową 
sporządzonych na podstawie systemu VMS (Vessel monitoring system).   

29. Wykonawca wyraża zgodę na udział wskazanego przez Zamawiającego obserwatora podczas 
realizacji Usługi.  

30. Wykonawca odpowiada za zapewnienie odpowiednich warunków pracy obserwatora, zgodnie z 
przepisami BHP. 

31. Wykonawca deklaruje pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo obserwatora podczas 
realizacji Usługi  

32. W przypadku udziału obserwatora podczas akcji realizowanych w ramach Usługi Wykonawca 
zobowiązuje się zapewnić obserwatorowi wyżywienie. 

33. Wykonawca zobowiązuje się do udziału w szkoleniu zorganizowanym przez Zamawiającego  
przed przystąpieniem do realizacji Usługi. 

34. Niezwłocznie po zakończeniu danego miesiąca Wykonawca przygotuje na piśmie i przekaże 
Zamawiającemu szczegółowy opis prowadzonych akcji w danym miesiącu zawierający: liczbę 
członków załogi, datę i godzinę rozpoczęcia akcji, datę i godzinę zakończenia akcji, warunki 
pogodowe, datę i godzinę wydania/wybrania zestawu połowowego, ilości wybranych zestawów 
połowowych, długości wybranych sieci, wadze i typie wyłowionego sprzętu, innych obserwacji.  

35. Osobami kontaktowymi w ramach niniejszej Umowy są: 
1) Ze strony Zamawiającego: ……….., koordynator projektu, numer telefonu: ……..; e-mail: 

………; 
2) Ze strony Wykonawcy: ………, koordynator lokalny, numer telefonu: ……….; e-mail: 

…………... 
 

§3 
Wynagrodzenie 

1. Tytułem wynagrodzenia za wykonane usługi Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę …………… 
(słownie: …………) brutto. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w trzech częściach: 
1) część pierwsza w wysokości 10% kwoty określonej w ust. 1 – jako płatność zaliczkowa, na 

podstawie faktury wystawionej po podpisaniu umowy, płatna w terminie 14 dni od daty 
dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego; 

2) część druga w wysokości 45% kwoty określonej w ust. 1 – za wykonanie części usługi 
polegającej na oczyszczeniu pierwszego wraku, na podstawie faktury wystawionej po 
wykonaniu danej części usługi, płatna w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo 
wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego; 

3) część trzecia w wysokości 45% kwoty określonej w ust. 1 – za wykonanie części usługi 
polegającej na oczyszczeniu drugiego wraku, na podstawie faktury wystawionej po 
wykonaniu danej części usługi, płatna w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo 
wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. 

3.   Podstawą do wystawienia faktur, o których mowa w ust. 2 pkt 2) i 3) powyżej jest przekazanie 
Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 20, 22, 26, 27 oraz 
34 co poświadczone zostanie protokołem zdawczo odbiorczym w którym Zamawiający 
dodatkowo stwierdzi, czy odbiera Usługę bez zastrzeżeń. W przypadku zgłoszenia przez 
Zamawiającego  zastrzeżeń do sposobu wykonania Usługi Wykonawca  zobowiązuje się do 
dokonania odpowiednich korekt i ponownego przekazania dokumentów potwierdzających 
realizację Usługi o których mowa w poprzednim zdaniu. Strony ustalają, że Wykonawcy 
przysługuje 10 dni na przeprowadzenie korekt. 

4.   Wynagrodzenie będzie każdorazowo płatne przelewem na wskazany przez Wykonawcę  rachunek 
bankowy w przeciągu 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby 
Zamawiającego.  
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§ 4 
Terminy Usług 

1. Rozpoczęcie wykonywania Usług następuje z dniem podpisania niniejszej Umowy.   
2. Zakończenie wykonywania Usług nastąpi do dnia 30.11.2018 r.   
3. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w każdym 

czasie, w szczególności w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę.
   

         
§ 5 

Kary umowne 
1.  Za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu Usług, dokonaniu poprawek, nieprzekazania 

oświadczeń, o których mowa w § 2 lub nieprzekazania dokumentacji faktograficznej, 
Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w § 3 ust. 1.  

2.  W przypadku, gdy Zamawiający rozwiązał niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, który nie usunął na wezwanie Zamawiającego błędów, 
wad, zaniedbań przy wykonywaniu Usługi, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę 
umowną w wysokości 25 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.  

3. Jeżeli szkoda poniesiona przez Zamawiającego w związku z niewykonaniem lub nieprawidłowym 
wykonaniem Umowy przekroczy wartość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający uprawniony 
jest do żądania zapłaty tej nadwyżki na zasadach ogólnych.    
          

§ 6 
Zapobieganie nadużyciom i korupcji 

 
W związku z zawarciem niniejszej Umowy Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią 
dokumentu „Polityka WWF International dotycząca zapobiegania nadużyciom i korupcji oraz 
prowadzenia dochodzeń w sprawach o nadużycia i korupcję” w wersji z czerwca 2013 (zwana dalej 
Polityką), która znajduje się:  

w języku polskim:  

http://awsassets.wwfpl.panda.org/downloads/polityka_fraud_and_corruption_pl_1.pdf 

oraz, że zrozumiał jego treść i nie wnosi żadnych zastrzeżeń. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się 
przestrzegać postanowień przedmiotowej Polityki oraz wszelkich zasad etyki i współżycia społecznego 
oraz zobowiązuje się w każdym czasie działać w sposób zgodny z obowiązującym porządkiem 
prawnym i nie angażować się w jakiekolwiek działania nieuczciwe lub mogące spowodować szkodę 
po stronie Zamawiającego, w szczególności zobowiązuje się nie podejmować jakichkolwiek działań, 
które wypełniać mogą znamiona jakichkolwiek przestępstw, w tym oszustwa i korupcji. Ponadto 
Wykonawca oświadcza, że zobowiązanie określone w zdaniu poprzednim obejmuje również 
wszystkich jego pracowników mających jakiekolwiek zadania związane z realizacją postanowień 
niniejszej Umowy. Za wszelkie działania bądź zaniechania pozostające w sprzeczności z wyżej 
przyjętymi na siebie zobowiązaniami Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność i zobowiązuje się do 
naprawienia wszelkich wyrządzonych w ten sposób szkód. 

 
Załącznik nr 4 do niniejszej umowy „Zobowiązanie do przestrzegania Polityki WWF International 
dotyczącej zapobiegania nadużyciom i korupcji oraz prowadzenia dochodzeń w sprawach o nadużycia 
i korupcję jest integralną częścią niniejszej Umowy. 

   
§ 7 

    Postanowienia końcowe     
1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.         
2. Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności.         
3. Z chwilą rozwiązania umowy, wszelkie przedmioty i dokumenty należące do Zamawiającego 

znajdujące się w posiadaniu Wykonawcy, włączając w to wszelką korespondencję, notatki, dane, 
dyskietki komputerowe, oprogramowanie, dokumenty czy jakiekolwiek informacje do odczytu 
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optycznego i/lub elektronicznego, itp., związane z działalnością Zamawiającego zostaną 
natychmiast zwrócone Zamawiającemu przez Wykonawcę.       

4. Wszelkie ewentualne spory wynikające z niniejszej Umowy lub jej dotyczące będą rozstrzygane 
przez właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.       

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

6. Załącznikami do niniejszej Umowy są: 
1) Załącznik nr 1 – SIWZ dla przetargu  
2) Załącznik nr 2 – opis techniczny łodzi. 
3) Załącznik nr 3 – wzór rejestru.  
4) Załącznik nr 4 – Zobowiązanie do przestrzegania Polityki WWF International dotyczącej 

zapobiegania nadużyciom i korupcji oraz prowadzenia dochodzeń w sprawach o nadużycia i 
korupcję.  

         
 
 
 
__________________________  ______________________ 

Zamawiający     Wykonawca 
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Załącznik nr 1 do Umowy – SIWZ dla przetargu  
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Załącznik nr 2 do Umowy – opis techniczny łodzi nurków.  
 
Opis techniczny łodzi…………..: 
 
Długość jednostki: 
Wiek jednostki: 
Port stacjonowania: 
Opis sprzętu: 
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Załącznik nr 3 do Umowy – wzór rejestru.- Raport nt. sieci wydobytych podczas 
pełnomorskich akcji oczyszczania Bałtyku z zalegających w morzu narzędzi połowowych 

 
1. STATEK – ŁÓDŹ.............................  

 

2. PORT WYJŚCIA………………………………………………….  
 

3. PORT POWROTU.......................................................  
 

4. DATA i GODZINA WYJŚCIA …………………………………..  
 

5. DATA I GODZINA POWROTU…………………………………  
 

6. DATA I GODZINA ROZPOCZĘCIA POSZUKIWAŃ…………………………………   
 

7. DATA I GODZINA ZAKOŃCZENIA POSZUKIWAŃ……………………………….. 
 

8. KWADRAT RYBACKI MIEJSCA POSZUKIWAŃ………………………………………. 

 
 
IMIĘ I NAZW. KAPIATANA …………………………………………   PODPIS 
KAPITANA............................................................. 
 
IMIĘ I NAZW. OBSERWATORA ………………………PODPIS OBSERWATORA….…………… 

                                                           
10 wykonać zdjęcie fotograficzne 
11 podać dla najmniejszych oczek 
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Załącznik nr 4 do Umowy.  
 
Instrukcja dla Wykonawców:  
Prosimy o zapoznanie się z treścią dokumentu poniżej i jego podpisanie we wskazanym 
miejscu. Oryginał dokumentu podpisany przez Pracowników należy przekazać do konsultanta 
HR. Oryginał niniejszego dokumentu podpisany przez Wykonawcę stanowi integralną część 
umowy z Wykonawcą i powinien, zgodnie z obiegiem dokumentów w WWF Polska być 
zdeponowany w miejscu, gdzie przechowywane są umowy z Podwykonawcami. 
 

Zobowiązanie do przestrzegania 

Polityki WWF International dotyczącej zapobiegania nadużyciom i korupcji 

oraz prowadzenia dochodzeń w sprawach o nadużycia i korupcję 

 
Każdy Pracownik WWF ma obowiązek zapoznania się z treścią Polityki dotyczącej nadużyć i korupcji 
w odstępach rocznych, oraz potwierdzenia na piśmie, że przeczytał i zrozumiał jej treść oraz 
zobowiązuje się do jej przestrzegania. Ponadto każdy pracownik zobowiązany jest do corocznego 
wypełnienia formularza Ujawnienia informacji na temat konfliktu interesów. 
 
Każdy Wykonawca/Podwykonawca ma obowiązek – będący jednocześnie warunkiem zawarcia 
każdego kontraktu z WWF – zapoznać się z treścią Polityki WWF dotyczącej nadużyć i korupcji oraz 
potwierdzić na piśmie, że przeczytał i zrozumiał jej treść oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania. 
 
Każdy Pracownik WWF oraz Wykonawcy/Podwykonawcy (osoba fizyczna lub organizacja) ma 
obowiązek przestrzegania w każdej sytuacji postanowień Kodeksu Etycznego WWF International oraz 
powstrzymania się od działań noszących znamiona nadużycia oraz praktyk korupcyjnych. 
 
Potwierdzenie: 
Niniejszym potwierdzam zapoznanie się w całości z treścią Polityki WWF International dotyczącej 
zapobiegania nadużyciom i korupcji oraz prowadzenia dochodzeń w sprawach o nadużycia i 
korupcję w wersji z czerwca 2013;  potwierdzam również, że rozumiem swoje obowiązki związane z 
przestrzeganiem Polityki oraz zobowiązuję się do jej przestrzegania w całości. 
 
 
Podpis: 
 
____________________ ___________________ ____________  ________ 
 
Imię i nazwisko                               Stanowisko / Dział                         Biuro Programowe (PO)            
Data 
drukowanymi literami                        Imię i nazwisko Wykonawcy                        Nazwa firmy 
 (jeśli dotyczy) 
 
-----------------------------------------------------------   
 
   

  
 

 


